
 

Resumo de coberturas e limites 
máximos de indemnização

ASSISTÊNCIA

1. Assistência médica e sanitária ...........................5.000 €

2. Repatriação ou transporte sanitário
de feridos ou doentes ........................................ Ilimitado

3. Deslocação de um familiar em caso de
hospitalização superior a 5 dias:

• Bilhete ida e volta de um familiar ............. Ilimitado

• Despesas de estadia do acompanhante
(máx. 100 €/dia)...................................................1.000 €

4. Convalescença no hotel (máx. 100 €/ dia)...1.000 €

5. Repatriação ou transporte do
Segurado falecido ................................................ Ilimitado

6. Envio de medicamentos no estrangeiro ......Incluido

7. Adiantamento de fundos monetários
no estrangeiro ..........................................................1.000 €

BAGAGENS

8. Procura, localização e envio de
bagagens extraviadas ...........................................Incluido

9. Atraso na entrega da bagagem faturada
(atraso de 24 ou mais) ............................................... 250 €

10. Roubo e danos materiais da bagagem ...............750 €

CANCELAMENTO

11. Despesas de cancelamento de viagem .............750 €

ATRASOS E PERDA DE SERVIÇOS

12. Despesas ocasionadas pelo atraso na partida
do meio de transporte (87,50€ por cada
atraso de 12h) ................................................................ 300 €

13. Perda de ligação aerea........................................ 437,50 €

ACIDENTES

14. Despesas de tratamento em Portugal em caso de
acidente no estrangeiro ........................................1.250 €

15. Despesas de funeral em Portugal em caso de
acidente no estrangeiro ........................................... 500 €

16. Despesas de tratamento em Portugal das pessoas
seguras
em transito para o estrangeiro ..........................5.000 €

17. Indemnização por falecimento ou invalidez
permanente  em viagem (24 h) ...................... 25.000 €

 

Assistência

Não se esqueça que...
•  Para que a garantia de Despesas de Anulação tenha 

validade, o seguro deve ser contratado no mesmo dia 
da confirmação da reserva, ou no máximo, nos 7 dias 
seguintes.

•  Este documento é um resumo comercial, meramente 
informativo , não revestindo carácter contratual e não 
substitui as condições gerais e particulares da apólice.

•  Coberturas garantidas por Arag.

www.intermundial.pt



Esta informação não tem validade contratual e 
não substitui as condições gerais e particulares 
dos produtos. A apólice encontra-se em poder 
da INTERMUNDIAL Corretora de SEGUROS, 
com sede social na Avenida da Liberdade, nº 
69 – 5º A, 1269-046 Lisboa, NIPC 980423430. 
Inscrita no R.D.G.S e no Instituto de Seguros de 
Portugal com o nº J-154, e com seguro de R.C. 
e de caução celebrados em conformidade com 
a lei 26/06 (mediação de seguros e reasseguros 
privados). Inscrita no R.M. de Madrid, folha M 
180.298, secção 8ª, livro 0, pagina 149, tomo 
11.482.© 2018 INTERMUNDIAL. TODOS OS 
DIREITOS RESERVADOS
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